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Dotazník pro farnost
Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky. Co jsme si to zase vymysleli? Dotazník
pro farnost, který si klade za cíl oživit naše farní společenství a získat lidi,
o nichž třeba dosud nevíme. Ve velkém městě se těžko udržují farnosti podle
hranic, určených diecézí. Vím, že sem přicházejí lidé bydlící mimo území naší
farnosti. Protože však vytváříme jedno společenství kolem Pánova stolu při
mši svaté, bylo by dobře, abychom se blíže seznámili. Moc vás tedy prosím,
pokud vám alespoň trochu záleží na správném životě naší farnosti, abyste
přidali to, co je na vás, a vyplnili přiložený dotazník do neděle 20.dubna tohoto
roku. Pokud byste to nestihli, budete moci v neděli 20. 4. a ještě i 27. 4.
dotazník vyplnit na místě a hned odevzdat.
V obě tyto neděle se také chci po mši svaté pro rodiče s dětmi (asi po 11 hod.)
setkat a seznámit s dětmi (a rodiči), které by měly přistoupit v našem kostele,
18. května 2008 při mši svaté v 9:30 (opět společná), k 1. svatému přijímání.
Děkuji za pochopení a za vaši vstřícnost.
menší bratr Antonín

Z FARNOSTI
Společně na výstavu Radka Brože (viz článek níže)
Sejdeme se ve čtvrtek 10. dubna v 10:30 u vchodu do Národní knihovny
v Klementinu. Výstava se koná v kostele Nejsvětějšího Salvátora (studentský
kostel) u Karlova mostu. Upozorňujeme, že na ochoz kostela, kde se výstava
koná, se musí vystoupit vysoko po dřevěném schodišti bez zábradlí.
Ludmila Jirsová

Setkání s přáteli farnosti se bude konat jako obvykle třetí úterý v měsíci,
tj. 15. dubna v 19:19 v Klubu. Nezapomeňte na něco dobrého ke kávě.

Farní pouť do Bechyně
se koná v sobotu 19. 4. 2008. Autobus je již obsazen, ale můžete se stát
náhradníkem. Je možné jet také vlastním autem. Pokud byste měli volné
místo v autě, podle svých možností ho nabídněte ostatním.
Kontaktní telefon: Vláďa Vašků, 777 637 974.

1. svaté přijímání
V našem kostele připravujeme 1. svaté přijímání na 18. května 2008. Všechny
děti, které by chtěly přistoupit k 1. svatému přijímání, přijdou po mši svaté pro
rodiče s dětmi 20. a 27. dubna na faru, abychom se všichni spolu seznámili.
Rodiče těchto dětí přinesou nejpozději do 27. dubna křestní list svých dětí,
pokud nebyly pokřtěny v našem kostele. Připomínám, že se mohou zúčastnit
i děti, které se připravuji jinde než v naší farnosti. První svatá zpověď těchto
dětí bude v sobotu 17. května ve 14 hodin. Chci povzbudit také rodiče a
kmotry, případně další příbuzné dětí, k účasti na obou těchto svátostech.
Mohou ke svaté zpovědi využít stejného termínu. Kmotři ani rodiče by neměli
při této slavnosti chybět.
menší bratr Antonín

Dotazník
Prosíme o vyplnění a odevzdání dotazníku do neděle 27. 4. 2008 do schránky
na dveřích u nové fary v průchodu, vedle zasklených nástěnek. Dotazník je
vložen v tomto čísle zpravodaje. Pokud je vás víc a potřebujete další dotazník,
najdete ho v kostele u Katolických novin, na faře nebo v sakristii. Děkujeme za
včasné odevzdání vyplněného dotazníku.

Májové pobožnosti
Celý květen budou od 17:30 v našem kostele májové pobožnosti – loretánské
litanie, modlitby a mariánské písně. Modlitba růžence nebude.
Na Vaši účast se těší P. Antonín Klaret
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NEPŘEHLÉDNĚTE
Pozvání na 2 výstavy

Radek Brož - Obrazy, monotypy, objekty (1967–1996)
Radek Brož vystudoval obor český jazyk a výtvarná výchova na pedagogické
fakultě UK, kde poté působil jako odborný asistent na katedře výtvarné
výchovy. Od konce 80. let se zabýval kresbou, malbou, vytvářením objektů a
také grafickými technikami (zvláště pak „monotypem“, což je technika na
pomezí malby a grafiky, na tiskovou desku namalovaný motiv se tiskne
v grafickém lisu, výsledek existuje jen v jediném exempláři, je tedy
originálem). Jeho prací prostupuje křesťanská tématika, zobrazení Marie a
Krista.
Od 90. let vystavoval samostatně (např. v Praze, Olomouci, Římě), ale
i v rámci skupinových výstav (např. Starozákonní motivy v českém výtvarném
umění, Novozákonní motivy v českém výtvarném umění, mariánská výstava
Žena sluncem oděná). Pracoval také na projektu dokumentace gotických
šablon a rekonstrukce středověkého nábytku.
V roce 1991 založil při kostele P. M. Sněžné výstavní síň CRUX, která se
v prostorách nynější kaple P. M. Pasovské snažila jako první u nás zmapovat
oblast za komunismu „zakázanou“, tedy umění zabývající se křesťanskou
tématikou. V rámci CRUXu se například představila poprvé po revoluci díla
mladých umělců, ale i třeba soubor „Svatých obrázků“ od barokních po
současné, zasazený do kunsthistorického kontextu. Výstavní síň byla po
necelých dvou letech činnosti zrušena a nahrazena farní kanceláří.
Radek Brož zemřel roku 1996. Od té doby proběhlo několik výstav u nás i
v zahraničí, které mapují jeho tvorbu a snaží se ji představit lidem jako
výpověď o hledání a nacházení Boha.
Výstava se koná na ochozech kostela Nejsvětějšího Salvátora (u Karlova mostu) do 22. dubna 2008
Otevřeno: v neděli půl hodiny před a po mši svaté (mše od 14 hod. a 20 hod.),
v úterý 18.30–19 hod., ve čtvrtek 19.30–20 hod., dále po domluvě.
Když jsme před devíti lety připravovali výstavu v ambitech u Panny Marie
Sněžné, napsala Adriena Šimotová tato slova: „Snad příliš brzo uzavřený život
Radka Brože nás svými stopami nenechává na pochybách, že se jednalo o život
plný a přes svou limitovanost umělecky naplněný. Odpověď na otázku, proč
byla jeho příkladná cesta tak brzy uzavřena, nenáleží již nám. My můžeme jen
opatrně, s úctou a s porozuměním odkrývat stopy, které po sobě jako člověk
___________________________________________________
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i jako umělec zanechal“. Od roku 1999 proběhla řada Radkových výstav,
které pokaždé znovu odhalují některou část jeho zářivé osobnosti. Je to vždy
umění mladé, a nedivme se: nebylo mu ještě třicet. Mladým zůstal také Adolf
Kosárek, Karel Hynek Mácha, Jindřich Prucha, Jiří Orten, Jan Palach. Mladá
je neochota uzavírat kompromisy, mladá je touha, jdoucí vášnivě za svým
cílem. Prudkost Radkova hledání, která jako by věděla, že čas není bezbřehý,
se nemohla vyhýbat různým vlivům. Ale objevy, které na něho občas čekaly,
potvrzovaly správnost směru. Objevem bylo zapojení svatého obrázku do
struktury opakovaných vzorů malířského válečku. Také malířské rozvinutí
pozdně gotických šablon byl objev a od něj vedla cesta k monotypu, který se
stal nejoblíbenější technikou...
V monotypu se setkává víc tendencí: umělcova vůle a prvek náhody vstupují do
hry, která má pravidla, ale nesnáší korektury. V tom je dramatická, ale přináší
i určité spolehnutí. Možná, že právě podobnost spojující tuto techniku s naší
lidskou situací, způsobila, že si ji Radek Brož tak oblíbil… .
Dílo Radka Brože netvoří však jen monotypy: obrazy, objekty i realizace se
prostupují v jednom duchu a s jedním cílem… .
Velikonoční výstava v kostele Nejsvětějšího. Salvátora se týká nejzávažnějšího
a nejvnitřnějšího křesťanského tajemství. Radek Brož si nekladl malé cíle, svou
prací kroužil usilovně blíž a blíž ke středu.
Z úvodní promluvy pana Václava Sokola na vernisáži výstavy 9. 3. 2008 (zkráceno).

Portae vitae Josefa Hlávky
stoletý odkaz mecenáše
Lobkovický palác na Pražském hradě
11. 3.-27. 7. 2008;
Otevřeno: Út–Ne 10.30 –18.00. První středu v měsíci vstup zdarma.

V kostele P. Marie Sněžné byla 11. 3. 2008 v 7 hodin ráno sloužena mše sv. za
významného českého mecenáše Josefa Hlávku, neboť od jeho úmrtí uplynulo
právě 100 let. Mši sloužil bratr Jeroným a nám všem, kterým odkaz mecenáše
Josefa Hlávky mnoho navozuje, stouplo sebevědomí proto, že se hlásíme ke
stejnému vyznání víry jako on a že také náležíme ke stejnému národu.
Pro ty, kterým vzpomínka na tohoto mecenáše, křesťana, mnoho neříká,
připomínám pár stručných dat :
H l á v k a J o s e f 15. 2. 1831–11. 3. 1908, český architekt a podnikatel;
zakladatel a od 1891 první prezident České akademie věd a umění císaře
Františka Josefa I. Zřídil řadu nadací, zejména v r. 1908 Hlávkovu nadaci
a Hlávkovu kolej pro studenty techniky v Praze. Dlouhodobě podporoval české
studenty, vědce, literáty a umělce. Ostatní, a s nesrovnatelně větším vhledem
do působnosti Josefa Hlávky, se dozvíte na výstavě.
B. Harmáčková
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Letní tábor 2008
Milí přátelé, rodiče,

Provincie bratří františkánů pořádá letní stanový tábor
„Srdcový král,“ aneb putování po stopách Vikingů.
Bude se konat od neděle 3. srpna do neděle 17. srpna 2008 v Jizerských horách
na Folbrechtově louce u Raspenavy. Tábor je určen pro děti od 11 let.
Ubytování je zajištěno ve stanech s podsadou, tedy bez pevného přístřeší. Je
dobré počítat s proměnlivým letním počasím.

Program tábora je velmi bohatý. Do křesťanské osady zavítá skupina Vikingů,
která seznámí místní osadníky se zvyky a tradicemi Vikingů, naučí osadníky
stavět obranné valy a chýše, vyrábět bojové zbraně a zacházet s nimi,
zkrášlovat své tělo nádhernými šperky, bojovými barvami a vařit lahodné
vikingské pokrmy. Díky runovému písmu se možná také podaří rozluštit
záhadné nápisy na posvátných kamenech ukrytých v Jizerských hvozdech, a ty
nás možná přivedou až k dávno ztracenému vikingskému pokladu. Podaří se
nám jej nalézt? A co na to křesťané?! A co na to samotný Srdcový král?! Kdo
je vůbec Srdcový král?! Pojeďte s námi a sami uvidíte!
V případě zájmu řádně vyplňte přihlášku a posudek o zdravotní způsobilosti
dítěte a zašlete jej nejpozději do 25. května 2008 na moji adresu: br. Filip
OFM, Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1; filip@ofm.cz .
Přihlášku, posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a nástupní list se odevzdává
až v den odjezdu (naleznete je na www.ofm.cz). Je možné si je vyzvednout i
osobně. Cena tábora je 2 500,- Kč.
Těšíme se na vaše ratolesti
bratr Filip Rathouský OFM a celý organizační tým

Poděkování
Děkuji mnohokrát jménem svým i svých posluchačů panu Miroslavu
Oberreitovi a sestře Dolores Richtrové OSF za obětavou přípravu CD obrázků
z Říma a panu Lukáši Petrusovi za jejich promítání.
P. Petr Alkantara Houška OFM
___________________________________________________
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Dopis kardinála Miloslava Vlka
Farnost Panny Marie Sněžné v Praze

Praha, 5. března 2008

Z plakátku „Nové Město pražské – Nový Jeruzalém“ jsem se dověděl, že si ve
farnosti připomínáte 660. výročí založení Nového Města pražského Karlem IV.,
jehož osmičkového výročí úmrtí v letošním svatováclavském roce budeme
bohoslužbou vzpomínat. Je chvályhodné, že se vracíte ke svým kořenům a že
děkujete Pánu Bohu za tak mnohé velké činy, které tento největší Čech,
křesťanský král a císař Karel IV., v našem městě vykonal.
Připomeňte si, prosím, tuto velkou postavu křesťanského panovníka, který
dovedl celý svůj život, všechny velké činy, pro dobro vlasti vykonané, i svou
vládu pronikat křesťanským duchem. Jeho doba byla největší dobou našich
dějin, protože panovník a církev úzce spolupracovaly a do kultury i do života
společnosti tak vnášely duchovní hodnoty. Modlete se, abychom si Karla IV.
a jeho velké činy nejen připomínali, ale aby se politika, spolupráce mezi církví
a státem, a vůbec veřejný život, rozvíjely podle jeho příkladu.
Žehná Miloslav kard. Vlk, arcibiskup pražský

Prázdná horlivost nestačí
Při zkoumání důvodů neúčasti všech pozvaných a hlavně neúspěchu veřejné
diskuse, která byla doprovodnou akcí děkovné mše, konané k výročí 660 let
založení Nového Města pražského Karlem IV., jsem objevila text: „…Dejte
pozor, abyste pro samou horlivost nezapomněli vpustit samotného Boha! …“
Poznamenala jsem si tuto výzvu již 31. 8. 2003 a tehdy byla součástí promluvy
otce Dominika. Odpověď znám a snad se mi na ni podaří navázat dalšími
kroky. Když jsem se tedy po pěti letech nedokázala držet pokynu, který byl
tenkrát pro mne tak významný, bylo nezbytně nutné upozornění Shora. Děkuji
Bohu za dar neúspěchu, neboť tato zkušenost je opravdu nepřenosná. Navíc
nyní pro mne otevírá velké možnosti. V neposlední řadě mohu čerpat z takto
nastaveného zrcadla podněty pro veškerou další činnost. Děkuji proto všem,
kteří se mi snažili pomoci. Já však nedokázala je oslovit. Nebo nechtěla pod
vlivem soběstačné pýchy? Úspěch mše sv. k výše zmiňovanému výročí byl
nesporný a bylo by nadbytečné rozebírat proč. Dalo se přece očekávat, že
prostor kostela P. M. Sněžné, osobnosti sloužící mši a přítomnost všech
zúčastněných bude zárukou radostného výsledku oslavy významného jubilea.
Takže děkuji Vám otče provinciále Vianneyi, bratře Regaláte, bratře Filipe i
všem ostatním a věřím, že budu mít ještě příležitost Vám vše vynahradit a svou
„bezbožnou horlivost“ neopakovat. V realizaci projektu „Nové Město pražské
– Nový Jeruzalém“, již poučena z vlastních chyb, budu pokračovat dál. Tomu
teď nestojí v cestě ani omezené možnosti v přístupu na internet, když díky
Haně Outratové mohu komunikovat s veřejností i tímto zrychleným způsobem.
Takže ještě jednou děkuji a jsem s pozdravem
Božena Harmáčková
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DOPORUČUJEME
UKŽ pořádá
přednášku z cyklu Ženská spiritualita III: Přímluvná modlitba ve světle
života a učení sv. Terezie z Lisieux, ve středu 9. dubna 2008 od 18:00 hod.,
přednáší: PhDr. Kateřina Lachmanová, v budově Katolické teologické fakulty,
Thákurova 3, Praha 6, v I. patře, v učebně P3;
besedu s Ing. Ivou Pecháčkovou O knihách pro děti – představí své
nakladatelství MEANDER. Ve středu 16. dubna 2008 od 14:30 hod. v Klubu
u Panny Marie Sněžné.
Studentský kostel Nejsvětějšího Salvátora a Ekologická sekce ČKA
zvou k ekumenické bohoslužbě s kázáním Dr. Jiřího Nečase, konané při
příležitosti Dne Země v úterý 22. dubna 2008 v 19:00 v kostele Nejsvětějšího
Salvátora v Praze 1 (u Karlova mostu). Po bohoslužbě následuje v sakristii cca
od 20:00 do 21:30 diskuse na téma "Diverzita života" s úvodem Prof. Dr.
Tomáše Halíka a Dr. Leony Leišové.
Pouť rodin pražské arcidiecéze
Srdečně zveme rodiny arcidiecéze na pouť, která se koná v sobotu 31. 5. 2008
na Tetíně. Poutní mši svaté v 10:00 bude předsedat biskup Václav Malý. Po
mši bude probíhat program pro celou rodinu připravovaný ve spolupráci
s občanskými sdruženími Rodinné centrum Praha a YMCA – Živá rodina.
Osobní doporučení
Dovoluji si doporučit farní pouť do františkánského kláštera v Bechyni, která
se koná v sobotu 19. 4. 2008. Mám na toto město milé osobní vzpomínky.
Bechyně – romantické město na řece Lužnici, bylo místem, kde jsem trávila
prázdniny s rodiči a později dovolenou se svými dětmi. V neposlední řadě jsem
zde plnila tzv. služební cesty do depositáře Státního okresního archivu Písek.
Tehdejší systém pro uspokojení požadavků badatelů znamenal příjemné
zpestření pro nás archiváře zejména, když jsme jeli do Bechyně. Při čtení
historického úvodu pro zpracování archivního fondu města Bechyně je
nejdůležitější první zmínka. Ta nám říká, že zde byl původní knížecí hrad, od
12. stol. v držení pražských biskupů. Od konce 13. stol. do r. 1340 byl
královským majetkem. V současné době je zde známá střední průmyslová
škola keramická, bývaly zde rašelinné lázně a vojenské letiště. Za pozornost
ještě stojí, že meziměstská elektrická dráha z Tábora do Bechyně, postavená
v r. 1903 F. Křižíkem, byla nejstarší v Rakousku-Uhersku.
Myslím, že je toho v Bechyni dost k obohacení každého z nás. Vše bude navíc
umocněno doprovodem bratrů františkánů.
Božena Harmáčková
___________________________________________________
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HÁJEK

3. 5. sobota mše sv. v 10:30
první májová pobožnost
celebrují bratři františkáni
17. 5. sobota mše sv. v 10:30
sobotní památka Panny Marie
celebruje P. Vladimír Slámečka OP
31. 5. sobota mše sv. v 10:30
svátek Navštívení Panny Marie
celebruje P. Jaroslav Ptáček OCr.
7. 6. sobota mše sv. v 10:30
za jednotu křesťanů
celebruje P. Filip Jan Rathouský OFM
14. 6. sobota mše sv. v 10:30
sobotní památka Panny Marie
celebruje P. Daniel Janáček OPraem.
28. 6. sobota mše sv. v 10:30
rozloučení se školním rokem
celebruje P. Daniel Janáček OPraem.
12. 7. sobota mše sv. v 10:30
za kněze internované v Hájku
celebruje P. Jaroslav Ptáček OCr.
26. 7. sobota mše sv. v 10:30
z památky sv. Anny
celebruje P. Jaroslav Kučera
2. 8. sobota mše sv. v 10:30
svátek Panny Marie Andělské – Porciunkula
celebrují bratři františkáni
6. 8. sobota mše sv. v 10:30
ze svátku Nanebevzetí Panny Marie
celebruje P. Vladimír Slámečka OP
6. 9. sobota mše sv. v 10:30
hlavní pouť ke svátku Narození Panny
Marie
bratři františkáni
4. 10. sobota mše sv. v 10:30
ze slavnosti sv. Františka
celebruje P. Daniel Janáček OPraem.
11. 10. sobota mše sv. v 10:30
ze svátku Panny Marie Růžencové

Řád menších bratří františkánů
Jungmannovo nám. 18; 110 00
Praha 1
tel.: klášter - 224 490 350, mail:
praha@ofm.cz tel: fara: 222246243
mail: fara.pms@centrum.cz web:

www.klasterhajek.ic.cz;
www.ofm.cz

Františkánský klášter v Hájku; Červený Újezd – pošta Unhošť 273 51; tel.:312 697
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HUMOR
Desetiletého neposedu poslala maminka do náboženství. Když se odpoledne
vrátil, ptá se ho, co se naučil. Děcko vypráví:
„No, paní katechetka nám vyprávěla, jak Bůh vyslal Mojžíše za nepřátelské
linie na záchrannou misi, která měla vyvést Izraelce z Egypta. Když se dostal k
Rudému moři, nechal své ženisty udělat pontonový most a všechny dostal na
druhou stranu. Potom vysílačkou požádal velitelství o leteckou podporu. Jejich
bombardéry vyhodily most do vzduchu a mise byla splněna.“
„Počkej, tohle vám fakt říkala paní katechetka?“
„No, ne přesně. Ale kdybych ti to řekl opravdu tak, jak to říkala ona, nevěřila
bys mi.“

MYŠLENKY
Kdo chce žít podle sebe, promarní svůj život, ale kdo mi svůj život svěří,
zachrání ho pro věčnost. (Podle Bible Luk 9,27)
Aprílově bláznivé bonmoty (z dílny P. Kosorina)
Někdy věřící i nevěřící chtějí od Boha totéž - aby jim dal pokoj.
Naše církev není ještě tak stará, aby se i ona nemohla měnit.
Jako civilizovaní lidé se umíme ubránit hladu, zimě i zázrakům.
Zamyslí-li se člověk nad tajemstvím svého života i vztahů, které jsou mezi ním
a okolním životem, nemůže než mít úctu k životu. Jeho život se tím stane
v každém směru těžší, než kdyby žil sám pro sebe, ale zároveň také bohatší,
krásnější a šťastnější. Prázdné žití se tak změní ve skutečné prožívání života.
(Albert Swhweitzer)

Celou svou moudrostí svět nepoznal Boha v jeho moudrém díle. (lK1, 21)
Rozumět slovům evangelia se neděje jen čtením, ale i rozjímáním. Je jisté, že
nikdo nenapodobuje, co nemiluje, a nikdo nemiluje, co nezná. Nezná Krista,
kdo nezná Jeho slova, kdo nerozjímá nad evangeliem. Rozjímat a žít, to musí
po sobě následovat. (Podle L. Černocha)
Modlitba
Chraň nás, Pane, od nepravé zbožnosti, spočívající v pouhých slovech.
Nedopusť, abychom Tě ctili jen rty a srdcem byli od Tebe vzdáleni.
Zmocni se našich srdcí, naplň je vírou a věrností, láskou a ochotou k službě,
nadějí a radostným svědectvím.
___________________________________________________
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Random Thought

Spend your life in rejoicing not in regret. What is past is past but there is still a
whole future to look forward to!
Prožívejte svůj život v radosti a ne v zármutku. Minulost je minulost, ale před
námi je celá naše budoucnost, na kterou bychom se měli těšit.
Myšlenky vybírá Charles Tvrzník

SVÁTEČNÍ KRÁTKÉ POČTENÍ
Přijetí kříže
"Pane, já - my chceme být souzeni od Tebe a chceme být Tebou posilováni.
Chceme být dobrými, vnitřně krásnými lidmi, takovými, jakými chceš,
abychom byli. Ukaž nám, co máme dělat, abychom se takovými stali."
"Pane, řekni nám, co máme dělat, abychom byli dobří…"
"Musíte být pravdiví. Musíte především přijmout sami sebe a nic si
nenamlouvat. Musíte přijmout tento svět, takový jaký je. Nemůžete z něho
utéct a nesmíte z něho utéct. Naopak, musíte v něm svědčit o spravedlnosti
a vnést do něho tolik lásky, kolik můžete. Chcete-li být dobří, přijměte zákon
Boží a následujte mě."
"Znamená to přijmout kříž?"
"Znamená to přijmout život. Neuhýbat a stát pevně v poznané pravdě... Kříž,
přátelé, je znamení mého utrpení, ale především mé poslušnosti, a proto je ho
hoden jen ten, kdo mne v poslušnosti následuje. Když jsem přijímal kříž,
nebral jsem ho jako odsudek lidí, bral jsem ho jako důsledek své poslušnosti
k Otci. Jen tak jsem ho mohl přijmout, nést a unést, protože opustit zákon, vůli
Otcovu, znamenalo přestat být sám sebou, zkazit se, rozpadnout. Kříž, to je
posvátné znamení pravdivých křesťanů... . Nečiňte však kříž znamením své
důležitosti před druhými. Běda těm, kteří to dělali a dělají: Běda vám, nadutci,
kteří jste se znamením kříže mluvili tajemně, aby vás lidé měli za moudré.
Běda vám, chamtivci, kteří jste z kříže učinili pramen peněz pro své pohodlí.
Běda vám, kteří neplníte své každodenní povinnosti a vymlouváte se na
povinnosti náboženské a duchovní. Běda vám, pokrytci a farizeové nového
věku. Ne, nejste mi bratry, nepodobáte se mi... . Jděte a přinášejte užitek, aby
vaše víra nebyla mrtvá.“
„Je tedy naděje, že ....?" "Jistě. Naděje je dcera živé víry. Té víry, která plodí
skutky. Skutky, jež vedou k naplnění touhy, aby svět byl dobrý pro všechny."
Ukázka je z knihy P. Piťhy: Kříž Kristův v dějinách lidstva.
Vydal COMDES - Jan Bloudek, Edice Chvilka klidu, svazek 7.
Sváteční krátká počtení vybírá a zasílá Charles Tvrzník
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Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
neděle:
denně:

7:00, 8:00, 18:00 (po mši sv. večerní nešpory)
9:00, 10:15 (pro rodiče s dětmi), 11:30, 18:00
17:25 modlitba růžence

PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Duben 2008
8. 4. Út 19:19 Pastorační rada
10. 4. Čt 10:30 Návštěva výstavy obrazů Radka Brože (sraz před Národní
knihovnou v Klementinu)
13. 4. Ne 10-12 Prodej křesťanských knih
15. 4. Út 8:00 Připomínka 14 umučených bratří
19:19 Setkání s přáteli farnosti
16. 4. St 14:30 Beseda: O knihách pro děti s ing. Ivou Pecháčkovou (UKŽ)
19. 4. So 7-19 Farní pouť do Bechyně (pro přihlášené)
20. a 27. 4. Ne Setkání faráře Antonína s dětmi, které se připravují
11:00 na 1. svaté přijímání
23. 4. St
Svátek svatého Vojtěcha, hlavní patron pražské arcidiecéze
1.- 31. 5. 17:30 Májové pobožnosti
3. 5. So 10:30 První májová pobožnost v Hájku (po mši svaté)
4. 5. Ne
Slavnost posvěcení kostela Panny Marie Sněžné

fara

Klub
Klub
Klub
fara

kostel
Hájek

Setkávání pastorační rady
Jednání pastorační rady farnosti (dále jen PR) je otevřené pro všechny.
Zájemce o účast na jednání PR seznámí předem se svým příspěvkem faráře
Antonína nebo farního vikáře Filipa. Farář nebo farní vikář rozhodnou, zda je
možné příspěvek zařadit na program nejbližší nebo až další PR. Téma je také
možné prodiskutovat na „Setkání s přáteli farnosti“, které se koná jednou
měsíčně a jichž se pravidelně zúčastňuje farář i někteří členové PR.
menší bratr Antonín

____________________________________________________________
Farní úřad: Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243,
farář: P. Antonín Klaret Dabrowski OFM, tel: 224 490 356, 606 751 883, Klaret@ofm.cz
farní vikář (kaplan): P. Filip Rathouský OFM, Filip@ofm.cz
Úřední hodiny na faře: Po, Út 14-17; St 9-11:30, 14-17:30; Čt 14-15:30; Pá 9-11:30.
Aktuální informace najdete na internetových stránkách:
www.pms.ofm.cz ; www.lucianpms.cz .
________________________________________________________________
Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513, jirsoval@volny.cz.
Korektury: Žofie Ludvíková. Příští uzávěrka je 15. 4. 2008. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3,
Praha 1. Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 8,- Kč. Neprodejné.
Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.
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